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Til Kultur- og Kirkeminister 

 

 

Kære Joy Mogensen 

 

Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til Kultur- og 

Kirkeminister. Foreningen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med ministeriet. 

 

I Børne- og Kulturchefforeningen organiserer vi de kommunale chefer og direktører på 

børne- og kulturområdet. Vi noterer os med glæde, at kulturområdet får en minister, der har 

et indgående kendskab til kommunerne. 

 

Børne- og Kulturchefforeningen arbejder målrettet for at skabe de bedste muligheder for at 

alle børn og unge tager del i kultur og fritidslivet. I foråret udkom rapporten ’Mellem Ballet 

og Biografer – Kultur ifølge danskerne’. Den viste, at danskerne tillægger kultur stor værdi, 

særligt på børneområdet. Hele 80 procent af danskerne mener, at kunst- og kulturoplevelser i 

barndommen styrker børns faglige læring. I Børne- og Kulturchefforeningen indgår vi meget 

gerne i en dialog med dig som minister om, hvordan vi kan styrke børns muligheder for 

kulturoplevelser endnu mere. 

 

En af de ting, som vi igennem flere år har haft fokus på, er muligheden for at oprette 

kommunale kulturskoler, som samler musik og andre kunstskoler under samme organisation; 

Kulturskolen. Der er behov for ny lovgivning på området. Med det mener vi, at vi skal 

beholde det lovpligtige musikskoletilbud, men rammerne for at have en bred kulturskole, 

som inkluderer en musikskole, skal have bedre vilkår. I Børne- og Kulturforeningen var vi i 

dialog med den forrige minister herom, og håber på at kunne fortsætte arbejdet. 

 

Et andet punkt, som vi gerne vil anbefale ministeren at få afklaret allerede i det kommende 

efter år er, hvad der skal ske med de regionale kulturaftaler. Der er behov for en afklaring af 

rammerne, både de økonomiske og de indholdsmæssige. Kulturaftalerne har længe levet en 

ad hoc tilværelse, og skal vi fortsætte de gode samarbejder og forsætte med levere 

kulturtilbud af højkvalitet til borgerne, skal der findes en langsigtet afklaring for området. 

 

Vi håber også, at ministeren vil fortsætte debatten om museumsloven, som den tidligere 

kulturminister satte i gang på baggrund af afrapporteringen fra de to visionsgrupper for 

fremtidens museer. I den forbindelse vil vi meget gerne i dialog med ministeren omkring 

ledelse og styring af de kulturinstitutioner, som drives i samarbejde mellem stat og 

kommune.  
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Vi håber selvfølgelig, at vi får lejlighed til at mødes med dig. Derfor vil vi meget gerne have 

lov at invitere os selv på en kop kaffe, når du har mulighed for det. 

 

Vi vil også meget gerne invitere dig til Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde d. 14. – 15. 

november.  

 

Hvert år i november afholder Børne- og Kulturchefforeningen årsmøde på hotel Nyborg 

Strand for medlemmer og inviterede gæster fra alle vores samarbejdspartnere fra ministerier, 

KL, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og interesseorganisationer. Vi har 

tradition for, at ressortministre inden for foreningens område deltager ved årsmødet.  

 

Vi vil derfor gerne invitere dig til at holde tale ved årsmødet. Hvis det passer i kalenderen, vil 

vi meget gerne, at det foregår fredag d. 15. november kl. 12, men vi er naturligvis klar til at 

rykke rundt i programmet for at få det til at gå op. Vi forstiller os at afsætte ca. 30 min og ser 

gerne, at vores formand får mulighed for at gå i dialog med dig på scenen for at gøre det 

mere levende for medlemmerne. Du er naturligvis også meget velkommen til at deltage i 

festmiddagen torsdag aften. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig og håber på et positivt svar på vores invitation til årsmødet. 

 

 

Venlig hilsen 

Anne Vang Rasmussen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen 
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